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Anya Geraldine BKPSDM

10 November, selalu 
diperingati sebagai hari 

pahlawan nasional. 
seiring dengan per-

ingatan hari tersebut, 
masyarakat mempertan-

yakan pernyataan bupati 
subang H ruhimat yang 

dikeluarkannya pada 
Januari 2020, tentang 

usulannya menjadikan 
dua tokoh subang seba-

gai Pahlawan Nasional, 
yakni KH Muhyiddin 

dan rd Ama 
Purwadireja.

Masyarakat Pertanyakan Usulan bupati, Dua Tokoh subang jadi Pahlawan Nasional 

TP2GD Sebut Hanya KH. Muhyiddin dari Kabupaten Subang

MeNGUsULKAN: bupati subang H ruhimat mengusulkan dua tokoh subang sebagai Pahlawan Nasional. 

SUBANG-Bank BRI Kan-
tor Cabang Pamanukan 
menggelar Panen hadiah 
Simpedes (PHS) Semes-
ter I Maret-Agustus Tahun 
2020. Dengan konsep kedai 
kopi dan suasana Nyunda, 
undian dilaksanakan 
dengan memper-
hatikan protokol 
k e s e h a t a n  d i 
Lantai 3 Kan-
tor BRI Cabang 
Pamanukan, 
Senin (9/11). 

Selain melak-
sanakan undian, juga di-
laksanakan launching Digi-
talisasi Pasar Tradisional 
Pasar Inpres Pamanukan 
melalui Pasar.id oleh Wakil 
Pemimpin Wilayah BRI 

Kanwil Bandung, Andreas 
Chandra Santoso yang had-
ir langsung dalam kegiatan 
ini.

Pimpinan Cabang BRI Pa-
manukan Muhammad Rid-
wan mengatakan, panen 

hadiah Simpedes ini 
merupakan bentuk 

apresiasi bagi na-
sabah di seluruh 
wilayah kerja 
BRI Cabang Pa-
manukan yang 
telah memper-

cayakan sebagai pen-
gelola dananya.

“Mudah-mudahan ini 
menjadi ikatan emosional 
antara nasabah dengan 
Bank BRI,” kata Ridwan n

Nasabah BRI Unit Patokbeusi Menangkan Hadiah Utama Mobil
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(Kiri) Penjelasan soal Digitalisasi Pasar Wakil Pemimpin Wilayah brI Kanwil bandung Andreas Chandra santoso bersama Pimpinan Cabang brI Pamanukan M. ridwan. (Kanan) Pe-
nyerahan secara simbolis pemenang undian grand prize dari Wakil Pemimpin Wilayah brI Kanwil bandung kepada Kepala Unit brI Patokbeusi yang disaksikan Pimpinan Cabang brI 
Pamanukan dan Kepala Dinas KUPP H.Dadang Kurnianudin.

KH Muhyiddin subang

rd Ama Purwadireja

SAAt itu Bupati Subang H Ruhimat me-
nyampaikan usulannya pada Tim Peneliti dan 
Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) dan unsur 
Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Dinas Sosial 

Kabupaten Subang serta 
BP4D Kabupaten Subang di 
Ruang Rapat Bupati.

“Sempat ada pernyataan 
dari Pa Bupati, namun sam-
pai sekarang belum tahu ba-
gaimana kelanjutan wacana 
tersebut,” ungkap salah satu 
warga Subang, Dani War-
dani (32). 

Saat coba dikonfirmasi 
terkait hal tersebut pada 
Bupati Subang, melalui 

stafnya Subangkit, menye-
but bahwa belum ada info. 
“Coba ke dinas kebudayaan,” 
ungkapnya n
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Empat Bulan Belum Keluar 
SUBANG-Seleksi open bidding Ketua 

Badan Amil Zakat (Baznas) Kabupaten 
Subang hingga saat ini belum jelas. 
Para calon pimpinan (Pimpinan) men-
geluhkan hal tersebut karena Baznas 
Subang masih dipimpin seorang 
Pelaksana tugas (Plt). 

Capim Baznas Subang Ahmad 
Sanusi mengatakan, sudah hampir 
4 bulan hasil open bidding Baz-
nas Subang tidak ada kejelasan. 
Padahal, pelaksanaan open bid-
ding untuk mendapatkan ketua 
dan wakil ketua Baznas Subang, 
sangat antusias diikuti peserta se-
banyak 14 orang. “Sampai saat ini 
bagaimana? Ini sudah 4 bulan la-
manya. Menurutnya, aturan hanya 
satu bulan hasil sudah keluar pada 
saat digelarnya pelaksanaan open 
bidding,” ujarnya n

Capim Baznas Pertanyakan 
Hasil Open Bidding 

1. Ahmad Sanusi 
2. Asep Iwan H 
3. D Eka Putra 
4. Husen 
5. Iteng Sukarya 

Peserta OPen Bidding 
PimPinan Baznas KaB. suBang

6. Mugni Ismail 
7. Muhtar Fatony 
8. Musyfiq Amrullah 
9. Rokib Ekfariz 
10 Satibi
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DIsKUsI: Para Capim dan Kepala bidang sDM Admnistrasi dan Umum baznas Kabupaten subang 
sedang berdiskusi di Kantor baznas subang. 

Murka Pada 
Penyebar Hoax 

USAi video syur mirip Gisel dan 
Jessica Iskandar, kini giliran Anya 
Geraldine ikut terkena kasus se-
rupa. Nama Anya pun ramai diper-
bincangkan oleh netizen. Menge-
tahui hal ini, ia pun langsung buka 
suara dan siap menempuh jalur 
hukum atas tuduhan ini. 

Anya Geraldine kesal karena 
kelakuan netizen. Bukan kar-
ena komentar yang negatif, 
kali ini menurutnya sudah 
terlewat batas.

Beberapa akun di Twitter 
mengunggah video seks yang 
diduga pemeran wanitanya 
mirip Anya Geraldine. Merasa 
hal itu adalah fitnah, sang 
selebgram menanggapinya 
secara serius.

Anya Geraldine ke-
mudian mengunggah 
tangkapan layar per-
cakapan dirinya dengan 
seseorang n

SUBANG-Tak kunjung digu-
bris sejak tahun 2019, keluhan 
warga tentang polusi limbah 
yang disebabkan dari ko-

toran sapi. Pencemaran 
polusi tersebut, berasal 

dari PT Agrijaya Prima 
Sukses (AMS), yang 
akhirnya merespon 
keluhan tersebut. 
Senin (9/11), PT 
AMS mengundang 
warga terdampak 
yang tergabung 
d a l a m  f o r u m 
masyarakat ter-
dampak, di Aula 
Kecamatan Jalan-
cagak, untuk au-
diensi n

Warga Keluhkan Polusi 
Kotoran Sapi di Jalancagak
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AUDIeNsI: Forum masyarakat terdampak audiensi dengan PT AMs yang berlangsung alot di 
aula Kecamatan Jalancagak, senin (9/11). 

Usulkan Pengadaan PPPK 
Awal Tahun 2021 

SUBANG-Badan Kepegawaian dan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Subang 
mengusulkan pengadaan Pegawai Pemerintah dengan 
Perjanjian Kerja (PPPK) di awal tahun 2021. 

Kepala BKPSDM Kabupaten Subang melalui Kasubid 
Formasi dan Pengadaan Hasan Sahroni mengatakan, di 
awal tahun 2021 rencananya BKPSDM akan menggelar 
perekrutan dan seleksi PPPK. Namun harus menunggu 
usulan yang sebelumnya dikirimkan ke Menpan RB dis-
etujui. “Sudah kita usulkan sebanyak 300 orang, untuk di 
Kabupaten Subang mengenai pengadaan PPPK di awal 
tahun 2021. Kita masih menungggu apakah usulan terse-
but disetujui atau tidak,” katanya. 

Dijelaskan Hasan, untuk usulan kuota sebanyak 300 orang 
dengan berbagai formasi. Mengingat di awal tahun 2021 akan 
ada sekitar 9.999 PNS yang akan pensiun. Dengan kehadiran 
PPPK tersebut, nantinya akan sangat memabantu. Mengenai 
belanja pegawai, nantinya akan langsung ke Pemerintah 
Daerah Kabupaten Subang, tentunya dengan kesanggupan 
pihak Pemerintah Daerah setempat n
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TP2GD Sebut...
Dari halaman 1

Nasabah BRI...
Dari halaman 1

Usulkan Pengadaan...
Dari halaman 1

Dari halaman 1
Warga Keluhkan...

Dari halaman 1
Murka Pada...

Dari halaman 1
Capim Baznas...

Ridwan menyampaikan, 
undian panen hadiah sim-
pedes sendiri dilakukan 
dilakukan secara daring 
dengan zoom meeting yang 
disaksikan secara lang-
sung oleh masing-masing 
unit BRI, mengingat masih 
dalam situasi pandemic 
Covid-19. “Pengundian 
ini dilaksanakan secara 
rutin setiap tahunnya. Dari 
undian ini ada satu grand 
prize yakni satu unit Mobil 
Suzuki Ertiga yang dime-
nangkan nasabah dari BRI 
Unit Patokbeusi,” jelas M. 
Ridwan.

Sementara itu,  Wakil 
Pemimpin Wilayah BRI 
Andreas Chandra Santoso 
menambahkan dengan 
dilaunchingkannya Digital-
isasi Pasar, para konsumen 
akan semakin mudah, ce-

pat dan aman dalam ber-
belanja serta idak harus 
datang ke pasar. “Jadi cu-
kup melakukan pemesan-
an barang keperluannya 
melalui web pasar bri dan 
akan langsung terhubung 
dengan para pedagang di 
pasar yang sudah terdaftar 
dalam web pasar BRI,” im-
buhnya.

Manager Bisnis Mikro 
(MBM) Kemas Abdul Wa-
hab Kegiatan ini kata Wa-
hab, digelar sebanyak 2 kali 
dalam satu tahun. Setiap 
nasabah BRI memiliki pe-
luang untuk mendapatkan 
hadiah tersebut. “Den-
gan minimal saldo Rp100 
ribu setiap nasabah akan 
mendapatkan 1 kupon 
undian yang akan diikut 
sertakan dalam undian 
dan berlaku kelipatan. Jadi 

semakin banyak saldo, se-
makin banyak kupon yg 
diperoleh dan semakin 
besar juga kesempatan un-
tuk memenangkan hadiah 
undian, ” kata Wahab.

Pada kesempatan kali ini, 
Wahab menyebut panen 
hadiah Simpedes sebagai 
bentuk penghargaan ke-
pada nasabah selain grand 
prize, disediakan puluhan 
hadiah diantaranya ada 5 
unit Yamaha Mio, 5 unit 
Yamaha Fino,  TV LED 43 
inch”, Lemari Es, Mesin 
Cuci, TVLED 32 inch” serta 
puluhan doorprize lain-
nya.

Sementara itu, Kepala 
DKUPP Kabupaten Subang 
H. Dadang Kurnianudin 
yang hadir memberikan 
apresiasi bagi BRI Pamanu-
kan yang menggelar panen 

hadiah Simpedes. Ia juga 
mengapresiasi rencana 
digitalisasi pasar yang juga 
dicanangkan oleh Pemda 
Kabupaten Subang.

“Tidak heran, PDRB di 
Subang itu banyak berg-
erak di wilayah Utara, ter-
masuk dengan keberadaan 
pasar. Adanya undian ini 
dan juga rencana launch-
ing sangat kami apresiasi, 
dan Bupati juga menyam-
paikan salam dan mengu-
capkan kesuksesan terse-
lenggaranya acara ini,” 
ujar H. Dadang.

Proses pengundian  dan 
juga turut dihadiri Perwaki-
lan Jamkrindo, Muspika 
Kec. Pamanukan, Notaris, 
Kepolisian, Saksi dan be-
berapa nasabah BRI dan 
Karyawan BRI Pamanukan.
(ygi/vry)
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PelaTIHan: Kasubid Formasi dan Pengadaan bKPsDm subang Hasan sahroni saat memberikan pelatihan kepada para CPns yang lulus pada 
pengadaan CPns tahun 2019. 

Dijelaskan Ahmad, ha-
sil open bidding Baznas 
Subang yang sangat lama 
keluar hasilnya tersebut. 
Pasalnya, pada saat penye-
lenggaran open bidding 
pihak Pemerintah Daerah 
Kabupaten Subang, dalam 
hal ini bagian Kesra Setda 
Subang cenderung lambat 
menggelar pelaksanaan 
open bidding. Padahal un-
tuk anggaran open bidding 
sudah ready sebelumnya. 
“Ini dari pelaksanaannya 
lambat, sehingga seperti ini 
jadinya,” ungkapnya. 

Capim lainnya, Mugni Is-
mail mengatakan, dirinya 
juga menginginkan agar hasil 
open bidding Baznas Subang 

segera keluar hasilnya. Sebab, 
para Capim dan Cawapim 
yang mengikuti open bidding 
sangat menunggu hasilnya. 
“Ini sudah sangat lama dan 
kita menunggu-nunggu,” ka-
tanya. 

Dijelaskan Mugni, pada-
hal posisi ketua dan wakil 
ketua yang bisa dikatakan 
pimpinan Baznas Subang, 
sangat penting peranannya 
dalam menjalankan roda 
kinerja Baznas Subang. 
Hingga saat ini, kebijakan 
Baznas Subang masih di-
pegang seorang Plt Ketua. 
“Ini sangat penting. Hasil 
open bidding Baznas Sub-
ang, sampai saat ini kebi-
jakannya masih dipegang 

seorang Plt,” katanya. 
Sementara itu, Kepala Bi-

dang SDM, Administrasi 
dan Umum Baznas  Kabu-
paten Subang Agus Ramdan 
mengatakan, sampai saat 
ini memang hasil open bid-
ding Baznas Subang belum 
jelas kapan keluar, mengin-
gat  kabarnya menunggu 
pelantikan hasil open Bid-
ding Baznas pusat. “Di 
Baznas Pusat juga kan 
digelar open bidding un-
tuk memilih Ketua dan 
Wakil Ketua Baznas. Kita 
di daerah menunggu sele-
sainya open bidding di Baz-
nas pusat, baru keluar hasil 
open bidding Baznas Sub-
ang,” katanya.(ygo/vry)

Ia mengaku sudah berkomu-
nikasi dengan pihak berwajib 
terkait video seks tersebut.

“Be careful buat yang 
ngerasa udah spread hoax, 
cm mau bilang hati2 aja. 
bersyukur aku punya tmn 
pd baik suka bantu kalau 
ada masalah, apalagi yang 
jatohnya fitnah. you’re in 
serious trouble..” kicaunya.

Anya Geraldine Murka 
Netizen Sebar Video Seks 
Mirip Dirinya

Dalam tweet selanjutnya, 
Anya Geraldine seakan 
sudah menyerahkan hal 
tersebut. Ia kini ingin kem-
bali fokus dengan kegiatan-
nya seperti biasa. “sekarang 
kembali ke laptop. mau 
galauin apa kita hari ini 
gaes?” tulisnya.

Sebelumnya, Anya Ger-
aldine mengaku kesal kar-
ena dirinya ikut diserang 
hoax soal video seks. Anya 
Geraldine mengaku geram 
dengan tingkah netizen. 
Menurutnya, kali ini warga-

net sudah kelewat batas.
“Oh ada yang sebar hoax 

mentang2 lagi ada yang 
viral. Ada akun yang promo 
terus kmn2 bilang org yg 
mirip gue itu gue, bener 
kepengen di laporin polisi?” 
kicau Anya Geraldine.

“Gak bener deh kelakuan 
lo,” lanjutnya.

Dukungan pun langsung 
diberikan dari beberapa 
orang untuk wanita yang 
sempat disebut menjalin 
hubungan dengan Rizky 
Febian itu.

“Tinggal WA gw! Namanya 
RS udh siap untuk diciduk. 
Jgn macem macem ama 
tmn gw!” bela Arnold Po-
ernomo.

Belum lama ini, Roy Suryo 
mengungkapkan kejahatan 
dunia maya bisa terjadi ke-
pada siapa saja. Menurut-
nya hal tersebut bisa juga 
menimpa orang-orang di 
luar dunia keartisan.

“Kehati-hatian ya. Kondisi 
ini bukan hanya bisa men-

impa para artis ya. Kon-
disi ini bisa menimpa pada 
semua masyarakat, arti-
nya masyarakat awam bisa 
menjadi korban saya bilang 
ini kejahatan teknologi ya,” 
ungkap Roy Suryo.

Hukuman bagi penyebar 
video porno diatur dalam 
Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 
19 Tahun 2016 tentang Pe-
rubahan atas Undang-Un-
dang Nomor 11 Tahun 2008 
tentang ITE. Bunyi pasal 
tersebut : ‘Setiap Orang 
yang dengan sengaja dan 
tanpa hak mendistribusikan 
dan/atau mentransmisikan 
dan/atau membuat dapat 
diaksesnya Informasi Elek-
tronik dan/atau Dokumen 
Elektronik yang memiliki 
muatan yang melanggar 
kesusilaan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 27 
ayat (1) dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 
6 (enam) tahun dan/atau 
denda paling banyak Rp 1 
miliar’. (dbs)

Ketua forum masyarakat 
terdampak Zaenal Abi-
din mengungkapkan, apa 
yang selama ini dikeluhkan 
masyarakat bukan untuk 
mencari masalah. Melaink-
an mencari solusi bersama, 
agar pihak perusahaan dan 
masyarakat bisa sama-sama 
nyaman dalam melaksana-
kan aktivitas. “Kita mencari 
solusi bersama, mengatasi 
bau kotoran sapi, bukan 
mau cari masalah. Baunya 
masih belum tertangani, 
tapi perusahaan terdengar 
kabar pada kami menam-
bah sapi dan akan mem-
bangun kandang baru. Ke-
napa bisa terjadi, apa yang 
sudah dikerjakan, solusinya 
seperti apa?” ungkapnya.

Pertemuan yang dihadiri 
juga oleh Kabid Tata Ling-
kungan Dinas Lingkungan 
Hidup, Ratna Komara itu 
juga berlangsung alot. Se-
bagai penengah, mewakili 
DLH Kabupaten Subang, 

Ratna juga menjelaskan jika 
apa yang sudah diintruksi-
kan, mereka (perusahaan) 
sudah mau melaksanakan. 
“Kami tidak akan sungkan 
untuk tegur perusahaan 
nakal,” ungkapnya.

Mewakili Manajemen Pe-
rusahaan APS, Ari akhirnya 
buka suara, memberikan 
penjelasan pada warga. 
Ari mengakui, selama ini 
memang bau bersumber 
dari kotoran sapi PT AMS, 
namun bukan b erar t i 
dibiarkan begitu saja. Dia 
mengklaim perusahaan te-
lah melakukan banyak hal 
untuk meminimalisir bau 
kotoran sapi tersebut.

“Pengolaan sudah kami 
bangun meskipun sebet-
ulnya tidak ada anggaran, 
totalnya sampai Rp7 mil-
iar, karena menggunakan 
bahan kimia, maka butuh 
proses,” ungkapnya.

Terkait pembangunan kan-
dang dan pengadaan sapi 

baru, dia juga menjawab jika 
perusahaan membangun 
kandang baru, justru untuk 
meminimalisir bau. Dia me-
nambahkan, itu juga untuk 
manajemen kotoran, agar 
baunya terminimalisir.

“Terkait penambahan 
sapi begini, sebab sapi beda 
dengan mesin. Sapi bisa 
mati. Sapi yang didatang-
kan itu, untuk mengganti 
sapi yang mati. Itu baru 
yang mati, belum lagi yang 
apkir, tidak produktif,” tam-
bahnya.

Audiensi itu berlangsung 
sekitar 3 jam, dimulai se-
jak 10.00 WIB, dan bera-
khir sekitar pukuk 13.00 
WIB. Pada audiensi terse-
but, disepakati dibuatkan 
semacam filter oleh peru-
sahaan untuk meminimali-
sir bau, dengan tanaman di 
beberapa wilayah. Adapun 
jenis tanaman dan jumlah-
nya akan dikonsultasikan 
pada ahli.(idr/vry)

Ama Raden Puradiredja 
mempunyai ayah bernama 
Raden Adimiarsa dan Ibu 
Nyi Mas Yati, beliau dila-
hirkan dan wafat di rumah 
yang sama di Blok Gudang 
Garam, Sagalaherang. Sang 
ayah adalah keturunan 
langsung dari Dalem Aria 
Wangsa Goparana. 

Ama Poeradiredja meru-
pakan pemimpin PS, yakni 
Pentjak Silat atau Partisan 
Siliwangi atau Pejuang Si-
liwangi, yang merupakan 
salah satu organisasi paling 
tua atau lama, dan mem-
punyai anggota terbanyak 
di Indonesia. Ormas ini 
bukan ormas politik, bukan 
juga ormas keagamaan. 
Ormas ini bergerak diawali 
dengan pendidikan budi 
pekerti atau moral kepada 
anggotanya tanpa melihat 
suku, agama, ataupun apa 
statusnya di jaman kolo-
nial. 

Pada saat pecah perang 

revolusi, PS menjadi pa-
sukan garis depan sebagai 
penghancur sekutu atau 
Nica. Setelah kemerdekaan 
mengisi dengan pemban-
gungan di segala bidang. 
Salah satunya pelopor 
transmigrasi ke Lampung 
tahun 1950, sekarang di 
Lampung Barat hampir 70 
persen penduduknya ada-
lah warga PS.

Sementara itu, KH Muhy-
iddin merupakan pendiri 
delapan pesantren yang 
diberi nama Pagelaran, 
yang tersebar di Subang, 
Purwakarta, dan Sumed-
ang. Pada masa penjaja-
han Belanda, KH Muhyid-
din juga dikenal sebagai 
pemimpin para pejuang 
bersama pasukan Hizbul-
lah. Dibawah pimpinannya 
pasukan Hizbullah, pernah 
menyerang garis pertah-
anan Sekutu di Bandung 
Utara. Dalam penyerangan 
itu, markas tentara NICA 

di Ciateul, Bandung, men-
jadi salah satu sasaran para 
pejuang. KH Muhyiddin 
merupakan kakek dari Gu-
bernur Jawa Barat Ridwan 
Kamil.

Setelah ditelusuri, usulan 
Bupati tersebut ternyata su-
dah sampai di Pemerintah 
Provinsi, juga direspon baik 
oleh Wakil Gubernur Jawa 
Barat, Uu Ruzhanul Ulum. 
Dia menyampaikan dukun-
gannya dan mengapresiasi 
tokoh- tokoh besar apalagi 
dari komunitas pesantren 
dari kalangan kiai untuk 
diberi gelar pahlawan na-
sional.

“Pengusulan kedua tokoh 
tersebut sebagai pahlawan 
nasional merupakan ben-
tuk pengakuan dan apre-
siasi Pemerintah Daerah 
(Pemda) Provinsi Jabar 
atas jasa dan karya mereka. 
Alalagi peran para ulama 
sangat penting dalam pem-
bangunan manusia,” te-

gasnya.
Sementara itu, Ketua Tim 

Peneliti dan Pengkaji Ge-
lar Daerah (TP2GD) Daud 
Achmad mengatakan, be-
berapa persyaratan untuk 
dijadikan seseorang tokoh 
menjadi pahlawan nasional 
maka harus melaksana-
kan seminar, dan itu susah 
dilakukan oleh Pemerin-
tah Provinsi Jawa Barat, 
tokohnya selain dari Ka-
bupaten Subang, ada dari 
Kabupaten Garut.

“ D i  te nga h  pa n d e m i 
Covid-19 dengan mengi-
kuti anjuran physical dis-
tancing, Seminar Nasional 
Pengusulan Pahlawan Na-
sional asal Jawa Barat, KH. 
Muhyiddin dari Kabupaten 
Subang dan KH. Anwar 
Musaddad dari Kabupaten 
Garut, sudah dilaksanakan 
dengan video conference, 
belum ada penetapan, kita 
tunggu,” pungkas Daud.
(idr/vry) 

“Mengingat akan banyak 
PNS yang pensiun di awal 
tahun 2021, maka kita usul-
kan sebanyak 300 orang 
untuk pengadaan PPPK,” 
katanya. 

Pengadaan CPNS, dibatasi 
umurnya maksimal 35 ta-
hun pada saat pendaftaran, 
sedangkan PPPK batas um-
urnya setahun menjelang 
PNS pensiun. Artinya, di 
umur 57 tahun masih bisa 
mendaftarkan diri. “kita 
bisa melihat para PNS yang 
pensiun umurnya antara 
58-60 tahun. Batas umur 
pada saat mendaftar PPPK 

bisa lebih dari 35 tahun 
nantinya,” terangnya. 

Status PPPK dengan PNS, 
Hasan menegaskan ham-
pir sama. Hanya saja yang 
membedakan pensiun. 
Jika PNS mendapatkan 
pensiun, sementara PPPK 
tidak. Jika di lihat dari be-
saran gaji, tunjangan maka 
PPPK akan mendapatkan-
nya, sama seperti PNS pada 
umumnya. “Bedanya jika 
PNS mendapatkan Pen-
siun sementara PPPK tidak, 
karena PPPK merupakan 
perjanjian kerja dengan pe-
merintah, sehingga seorang 

PPPK bertugas bisa 1 tahun, 
3 tahun, 5 tahun tergantung 
Pemerintah Daerah itu 
sendiri,” tuturnya. 

M e n u r u t  i n s t r u k s i 
dari Menpan RB, dalam 
pengadaan PPPK yang 
mendaftarkan diri adalah 
seorang pegawai honorer. 
Masyarakat biasa, jika meli-
hat dari jumlah tenaga hon-
orer di Kabupaten Subang 
ada sebanyak 5 ribuan yang 
tersebar di berbagai SKPD, 
kecamatan dan lainnya. 
Namun hasil terbaru, han-
ya 2.800 pegawai honorer 
yang aktif saat ini. “Lebih 

menitikberatkan kepada 
pegawai honorer, namun 
masyarakat biasa juga bisa 
mendaftar PPPK,” katanya. 

Sementara i tu  warga 
Gang Kitri Subang Elizan-
syah (37) mengaku sangat 
menungggu perekrutan 
PPPK oleh pemerintah 
daerah. Mengingat jika 
menjadi PPPK untuk gaji 
dan tunjangannya sama 
dengan PNS dan beban tu-
gasnya sama dengan PNS 
pada umumnya. “Minimal 
tidak jadi PNS bisa men-
jadi PPPK,” ungkapnya.
(ygo/vry)

JA K A RTA–Badan Pe -
meriksa Keuangan (BPK) 
m e n y a t a k a n  t e r d a p a t 
adanya 13.567 permasala-
han senilai Rp8,97 triliun 
berdasarkan pemer ik-
saan laporan semester 
I 2020.

Temuan tersebut meru-
pakan ringkasan dari 634 
laporan hasil pemerik-
saan (LHP) keuangan, 7 
LHP kinerja, dan 39 LHP 
dengan tujuan tertentu. 
Ikhtisar Hasil Pemerik-
saan Semester (IHPS) I 
2020 pun telah diserah-
kan kepada DPR pada 
Senin (9/11).

Ketua BPK Agung Fir-
m a n  S a m p u r n a  m e n -
gungkapkan, jumlah itu di 

antaranya meliputi 6.713 
permasalahan kelema-
han sistem pengendalian 
internal (SPI); 152 per-
masalahan ketidakhe-
matan, ketidakefisien-
an, dan ketidakefektifan 
senilai Rp692,05 miliar. 
Serta, 6.702 permasalahan 
ketidakpatuhan terhadap 
ketentuan perundang-
undangan senilai Rp8,28 
triliun.

D a r i  p e r m a s a l a h a n 
ketidakpatuhan terse-
b u t ,  s e b a n y a k  4 . 0 5 1 
permasalahan merupa-
kan permasalahan yang 
d a p at  m e n ga k i b at k a n 
kerugian senilai Rp1,79 
triliun, potensi kerugian 
senilai Rp3,30 triliun, dan 

kekurangan penerimaan 
senilai Rp3,19 triliun.

Agung mengatakan, en-
titas terkait telah menin-
daklanjuti dengan meny-
erahkan aset atau menye-
tor ke kas negara/daerah/
perusahaan selama pros-
es pemeriksaan sebesar 
Rp670,50 miliar atau hanya 
sekitar 8 persen dari total 
nilai temuan, dengan di 
antaranya Rp384,71 miliar 
merupakan penyetoran 
dari pemerintah pusat, 
BUMN, dan badan lain-
nya.

“Selain itu, sebanyak 2.651 
permasalahan ketidakpatu-
han mengakibatkan peny-
impangan administrasi,” 
kata Firman.(riz/fin/vry)

BPK Ungkap 13.567 Permasalahan 
Senilai Rp8,97 T dalam IHPS I 2020
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Dinas Sosial Kabupaten Subang 
Gelar Monitoring Evaluasi Bansos Provinsi Tahap III

H. Deden Hendriana m.Pd 
Kepala Dinas sosial 

saeful arifin
Kepala bidang Fakir Dinas sosial

Kepala Dinas sosial, H. Deden Hendriana m.Pd, Kepala DKUPP subang , Wakil bupati subang dan PT Pos 
simbolis serahkan bansos Provinsi Tahap III.

Kepala bidang Fakir Dinas sosial subang saeful arifin lakukan 
pengecekan terhadap KrTs (Keluarga rumah Tangga sasaran) 

di Kantor Desa rancaudik.
Kepala Dinas sosial H. Deden Hendriana m,Pd saat melakukan 

monitoring evaluasi terhadap KrTs di Kabuapaten subang.

Kepala Dinas sosial dan Kepala bidang Fakir Dinas sosial subang gelar monitoring dan evaluasi 
ke Kantor Desa manyeti.

PAD Naik Rp26 Miliar
S U B A N G - P e n d a p a t a n 

daerah pada APBD Kabu-
paten Subang di proyeksikan 
turun sebesar Rp 283,19 mil-
iar. Hal itu jika dibandingkan 
pendapatan APBD tahun 
2021 sebesar Rp2,6 triliun, 
dan pada tahun lalu sebesar 
Rp 3,007 triliun.

“Rencana pendapatan daer-
ah pada RAPBD tahun 2021 
tersebut walaupun terdapat 
rencana peningkatan dari 
pos Pendapatan Asli Daerah 
(PAD), namun beberapa pos 
pendapatan lain mengalami 
penurunan,” ungkap Wakil 
Bupati Subang Agus Masykur 
Rosyadi saat Rapat Paripurna 
DPRD Subang dengan agen-
da penyampaian nota pen-
gantar Rancangan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja 
Daerah (RAPBD) tahun 2021, 
Senin (9/11).

Dia menjelaskan PAD 
direncanakan sebesar Rp 
570,69 milyar. Angka PAD 
pada RAPBD tahun 2021 
mengalami kenaikan sebesar 
Rp 26,02 milyar, bila diband-
ingkan dengan target PAD 
tahun 2020 murni sebesar 
Rp 544,77 milyar. Sedangkan 
pendapatan transfer pada 
RAPBD tahun 2021 menga-
lami penurunan. “Klasifikasi 
belanja untuk APBD tahun 
2021 berbeda dengan belanja 
tahun 2020, dimana pada 
tahun anggaran 2020 kita 
kenal belanja tidak langsung 
dan belanja langsung,” tam-
bahnya.

Sementara untuk tahun 
anggaran 2021 menurut 
peraturan pemerintah no.12 
tahun 2019 tentang pen-
gelolaan keuangan daerah, 
belanja daerah terdiri dari 
belanja operasi (belanja pe-
gawai, belanja barang jasa, 
belanja bunga, belanja sub-
sidi, belanja hibah dan be-
lanja bantuan sosial), belanja 

Pendapatan Daerah Tahun 
2021 Turun Sebesar Rp283 M

modal, belanja tidak terduga 
dan biaya transfer.

Adapun penyampaian nota 
pengantar RAPBD tahun 
anggaran 2021 merupakan 
salah satu rangkaian dari 
mekanisme penyusunan 

APBD setelah penetapan 
Kebijakan Umum Anggaran 
(KUA) dan Prioritas Plafon 
Anggaran (PPA) sama-sama 
telah disepakati bebera-
pa waktu yang lalu. Rapat 
paripurna dipimpin lang-

sung oleh Ketua DPRD Narca 
Sukanda dan dihadiri oleh 
Sekretaris Daerah Kabuoat-
en Subang H. Aminudin, 
perwakilan Forkopimda, 
para anggota dewan, para 
kepala OPD. (idr/sep)

InDraWan seTIaDI/PasUnDan eKsPres

raPaT ParIPUrna: Wakil bupati subang agus masykur saat menyampaikan nota pengantar raPbD.

SUBANG-Sebanyak 97.761 
warga Subang masuk dalam 
Keluarga Rumah Tangga 
Sasara (KRTS) untuk menda-
pat bansos Provinsi tahap III. 
Hal itu diungkapkan Kepala 
Dinas Sosial Kabupaten 
Subang, Deden Hendriana 
kepada Pasundan Ekspres, 
kemarin. 

Rencananya, pendistribu-
sian Bansos Provinsi tahap 
III tersebut ditargetkan bisa 
selesai dalam waktu 16 hari. 
“Sudah didistribusikan sejak 
28 Oktober kemarin. Saat 
ini kita sedang melakukan 
Monev (monitoring evalu-
asi) ke berbagai desa untuk 
meninjau pendistribusian 
tersebut. Monev ini untuk 

memastikan pendistribusian 
bisa sampai ke tangan KRTS,” 
ungkapnya.

Dia menjelasakan jumlah 
penerima bansos Provinsi 
tahap III ini  lebih banyak 
dibandingkan dengan ban-
sos Provinsi tahap II yang 
hanay sekitar 47 ribu KRTS. 
“Jumlah penerimanya ber-
tambah sebanyak 50 ribuan,” 
ujarnya.

Kepala Bidang Fakir Dinas 
Sosial Subang, Saeful Arifin 
mengatakan pihaknya gencar 
melakukan monev pendistri-
busian bansos tahap III ke 
desa-desa. Selain itu, juga 
memberikan edukasi kepada 
masyarakat terkait manfaat 
bansos tersebut.

Dia menjelaskan ada yang 
berbeda di Bansos tahap III 
ini. Pada tahap I dan II, setiap 
KRTS mendapatkan paket 
sembako senilai Rp350.000 
dan uang tunai sebesar Rp 
150.000. Sedangkan untuk 
bansos Provinsi tahap III ini, 
setiap KRTS hanya mendap-
atkan paket sembako senilai 
Rp250.000 dan uang tunai 
sebesar Rp100.000. “Di paket 
sembako tahap III ini terdapat 
kornet, masker, beras, vitamin 
c, garam, gula pasir, minyak 
goreng, sarden, susu dan 
tas, dengan nilai Rp250.000. 
Pengurangan nilai paket ini 
merupakan kebijakan dari 
Pemerintah Provinsi,” pung-
kasnya.(ygo/sep)

97.761 Warga Akan Terima 
Bansos Tahap III

YUGo erosPrI/PasUnDan eKsPres

monev: Kadinsos subang, Deden Hendriana monitoring dan evaluasi bansos Provinsi Tahap III.
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Tanah Longsor 
Akibat Hujan Deras
CIHAMPELAS-Hujan de-

ras kembali menyebabkan 
musibah longsor di Kabu-
paten Bandung Barat. Se-
banyak empat rumah warga 
di Kampung Warudoyong 
RT 06 RW 03, Desa Mekar-
jaya, Kecamatan Cihampelas 
mengalami rusak berat.

Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah (BPBD) me-
nyebut, longsor yang men-
impa rumah warga terjadi 
pada awal bulan Nopember 

akibat dampak fenomena La 
Nina yang sudah memasuki 
kawasan Jawa Barat.

 “Kejadian longsornya 
pada hari Minggu (1/11) 
lalu tetapi laporannya baru 
masuk hari ini. Kita sudah 
lakukan assesment,” ungkap 
Kepala BPBD Bandung Ba-
rat, Duddy Prabowo, Senin 
(9/11).

Selain faktor curah hu-
jan, lanjut Duddy, faktor 
penyebab longsor juga di-
akibatkan kontur tanah yang 
sangat labil. Kemiringan 
lokasi di sekitar rumah warga 
terdampak cukup curam, se-

hingga memicu pergerakan 
tanah. “Akibat kemiringan 
lereng yang cukup terjal dan 
kondisi tanah labil. Tanah 
amblas sekitar 2 meter pan-
jang patahan 50 meter,” ka-
tanya.

Duddy menerangkan, dari 
hasil asesmen, tercatat ada 
empat bangunan rumah mi-
lik warga terdampak dan satu 
rumah ibadah terancam. 
Kini bangunan tersebut telah 
ambruk dan sementara tak 
dapat dihuni, sebanyak 12 
jiwa pun harus mengungsi ke 
kerabat terdekat. “Empat ru-
mah yang diisi 12 jiwa rusak 

berat, sekarang semuanya 
mengungsi ke kerabat ter-
dekat karena rumahnya tidak 
bisa ditempati,” jelasnya.

BPBD memprediksi, di 
lokasi kejadian masih ber-
potensi mengalami longsor 
susulan. Dia mengimbau 
warga tidak mendekati lokasi 
dan pemilik rumah tidak 
memaksakan kembali ke 
rumahnya. 

“Kami mengimbau kepada 
warga terdampak untuk was-
pada dan tidak menempati 
rumah dikarenakan masih 
ada potensi longsor susulan,” 
tambah Duddy.(eko/sep)

BANDUNG-Wakil  Wali 
Kota Bandung Yana Muly-
ana mengajak kaum pria 
untuk menjadi peserta pro-
gram pembangunan kelu-
arga, kependudukan, dan 
keluarga berencana (Bangga 
Kencana). Ajakan itu bukan 
basa-basi, namun sudah ia 
contohkan sendiri dengan 
menjalani vasektomi alias 
metode operasi pria (MOP). 

“Waktu dulu nikah, kami 
merencanakan untuk menun-
da punya anak selama satu 
tahun. Sesuai rencana, seta-
hun kemudian istri hamil. 
Alhamdulillah kami dikar-
uniai dua anak, satu laki-laki 
dan satu perempuan. Jeda 
anak pertama dengan kedua 
13 bulan. Setelah itu, istri 
langsung menjadi peserta KB. 
Sayangnya, istri ternyata nggak 
cocok dengan semua kon-
trasepsi. Ada yang jadi jerawa-
tan atau apalah. Oleh karena 
itu, setelah anak kedua, saya 
melakukan operasi vasektomi. 
Saya melakukannya dengan 
sukarela,â€  ungkap Yana saat 
memberikan sambutan kegia-
tan dalam rangka peringatan 
Hari Vasektomi Sedunia di 
Rumah Sakit Kebonjati Kota 
Bandung, Senin (9/11). 

Melalui program-program 
Bangga Kencana, sambung 
Yana, para keluarga bisa 
merencanakan kehidupan 
masa depan keluarganya 
dengan memberikan pen-
didikan yang baik, menjaga 
kesehatan, serta memberi-
kan ruang kreativitas dan 

Empat Rumah di Cihampelas Rusak Berat

NGAMPRAH-Pelayanan 
tatap muka di Pengadilan 
Agama (PA) Ngamprah Ka-
bupaten Bandung Barat 
(KBB), ditutup selama dua 
pekan sejak 3 - 13 Novem-
ber 2020. Hal itu disebab-
kan seorang pegawai mutasi 
dari Cibinong ke PA Ngam-
prah yang hasil swab testnya 
menunjukkan positif Covid-
19, sehingga terpaksa harus 
diisolasi. 

“Sebagai antisipasi yang 
bersangkutan sudah disu-
ruh untuk isolasi mandiri 
dua pekan. Pelayanan tatap 
muka juga ditiadakan dan 
kembali digelar pada tanggal 
17 November 2020,” sebut 

Ketua PA Ngamprah Band-
ung Barat, Hamzah saat di-
hubungi, Senin (9/11).

Menurutnya, sebagai upaya 
antisipasi lanjutan semua 
staf dan karyawan di PA 
Ngamprah yang berjumlah 
43 orang juga telah diswab 
dan hasilnya semua negatif. 
Saat ini karyawan melakukan 
giliran antara yang WFO 
(Work From Office) dan WFH 
(Work From Home).

Sehingga aktivitas kantor 
tidak tutup total, karena 
masih ada yang masuk walau-
pun dibatasi. Hanya untuk 
aktivitas pelayanan tatap 
muka seperti pendaptaran 
perkara, persidangan, dan 

pengambilan produk di-
hentikan sementara selama 
dua minggu. “Meskipun 
ditutup dua minggu, tapi 
pelayanan sudah diantisipasi 
dan tidak akan ada penum-
pukan di saat pelayanan 
kembali dibuka nantinya. Se-
mua sudah terjadwal, sidang 
yang ditunda tanggal 3-12 
November menjadi 17-26 
November,” tuturnya.

Dia menyebutkan, setiap 
bulannya PA Ngamprah 
menerima sekitar 400 perka-
ra/bulan. Jenis perkaranya 
macam-macam bukan han-
ya perceraian, tapi ada juga 
persoalan ekonomi syariah, 
bisnis syariah, pidusia, dan 

persoalan ahli waris. 
“Memang kasus perceraian 

paling banyak sekitar 80% 
dibanding persoalan lain. 
Kalau dikalkulasi sebulan 
ada sekitar 400 kasus, ma-
kanya setiap hari ada tujuh 
majelis yang bisa menangani 
70-120 perkara,” pungkasnya.
(eko/sep)

ambrUk: 
salah satu rumah 
warga ambruk 
akibat tanah longsor. 
sementara tidak bisa 
dihuni, sehingga 
korban harus men-
gungsi ke kerabat 
terdekat.

eko steIono/PasUnDan 
eksPres

Pelayanan Tatap Muka di Pengadilan 
Agama Tutup Dua Pekan

eko setIono/PasUnDan eksPres

sePI: kantor Pengadilan agama ngamprah bandung barat memberhentikan pelayanan tatap muka selama dua pekan.

Yana Ajak Kaum Pria Jadi Peserta KB
inovasi berkembang dengan 
baik. Pembangunan sumber 
daya manusia (SDM) saat 
ini lebih berorirentasi pada 
pengendalian pertumbuhan 
penduduk untuk menjaga 
kualitas dan struktur pen-
duduk seimbang.

“Program keluarga beren-
cana dan kesehatan reproduk-
si yang secara keseluruhan dis-
ebut Bangga Kencana menun-
tut peran kaum pria. Peran 
kaum pria sangat penting, 
baik dalam konteks sebagai 
kepala rumah tangga maupun 
sebagai pengarah masa depan 
keluarga khususnya, serta 
pengarah masa depan bangsa 
pada umumnya. Program KB 
bukan hanya tanggung jawab 
kaum ibu. Karena itu, para pria 
pun harus berpartisipasi di da-
lamnya, melalui kontrasepsi 
mantap atau vasektomi secara 
sukarela,” tegasnya.

“Saya bersyukur sebagai 
bagian dari para pria sejati ini 
untuk berperan aktif untuk 
masa depan bangsa dan masa 
depan keluarga. Juga menjadi 
motivator untuk mengajak 
para pria lain untuk menjadi 

peserta program keluarga be-
rencana. Program KB atau kini 
menjadi Bangga Kencana se-
olah-olah hanya untuk kaum 
perempuan. Padahal, laki-laki 
juga memiliki tanggung jawab 
yang sama untuk membangun 
keluarga berkualitas dengan 
cara turut mengendalikan 
kelahiran,”  tandasnya

Di tempat yang sama, Kepala 
BKKBN Jawa Barat Kusmana 
mengaku sangat bangga ke-
pada Wakil Wali Kota Yana 
Mulyana. Keperpihakannya 
pada program Bangga Ken-
cana tidak saja ditunjukkan 
melalui kebijakan Pemerintah 
Kota Bandung. Lebih dari itu, 
Yana menjadi role model bagi 
pimpinan daerah lainnya den-
gan menjadi peserta KB pria. 

“Kehadiran Kang Yana meru-
pakan energi dan spirit mema-
jukan Bangga Kencana. Kang 
Yana menjadi role model kar-
ena menjadi peserta KB Pria. 
Nah, Hari Vasektomi Sedunia 
ini merupakan penghargaan 
kepada bagi para suami yang 
bersedia menjalani vasek-
tomi,” ungkap Ayah Uung, 
sapaan Kusmana.(sep) 
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Terapkan Tiga 
Strategi Kerawanan 

K A R AWA N G - B a w a s l u 
Provinsi Jawa Barat, memiliki 
tiga strategi dalam melaku-
kan pengawasan distribusi 
logistik yang masuk dalam 
daftar kerawanan dalam 
Pilkada serentak 2020.

Koordinator Divisi Pen-
gawasan Bawaslu Provinsi 
Jawa Barat, Zaki Hilmi men-

gatakan, ada tiga metode 
pengawasan yang bisa di-
lakukan oleh seluruh jajaran 
pengawas Pemilu. Pertama 
prapengawasan, sebelum 
masuk pada tahapan jajaran 
Bawaslu dapat melakukan 
pemetaan kerawanan, pe-
nyusunan jadwal penga-
wasan, pembentukan tim 
pengawasan, pelaksanaan 
koordinasi, pemetaan data 
perlengkapan pemungutan 
suara dan perlengkapan 

lainnya, penelusuran data 
perusahaan. 

Selanjutnya, lanjut Zaki, 
pelaksanaan pengawasan, 
dalam kegiatan pengawasan 
ada beberapa kegiatan yang 
harus diperhatikan yaitu, 
pengawasan pengadaan, 
pengawasan pencetakan, 
pengawasan pendistribu-
sian. “Terakhir pasca pen-
gawasan, Bawaslu harus 
menindaklanjuti temuan 
dan laporan dugaan pelang-

garan,” ujar Zaki dalam ra-
pat kerja teknis pengawasan 
pendistribusian logistik.

Dijelaskan, semakin dekat 
pada hari pemungutan su-
ara. Untuk meningkatkan 
partisipasi masyarakat da-
lam pengawasan Pilkada 
Karawang Bawaslu akan 
melaksanakan kembali keg-
iatan sosialisasi pengawasan 
partisipatif. “Upaya-upaya 
memberikan edukasi politik 
yang baik dan benar akan 

senantiasa Bawaslu laksana-
kan guna menciptakan bu-
daya demokrasi yang baik,” 
katanya.

Senada, Salah seorang 
komisioner Bawaslu Kara-
wang, Carles Silalahi men-
gatakan, Bawaslu Kabupaten 
menyelenggarakan Rapat 
Kerja Teknis Pengawasan 
Pengadaan dan Pendistri-
busian Perlengkapan Pemili-
han (Logistik), dalam rangka 
mempersiapkan jajaran Pen-

gawas Pemilu.
“Pendistribusian logistik mer-

upakan suatu kegiatan yang 
sangat rawan. Baik itu rawan 
akan pelanggaran maupun 
penyalahgunaan,” katanya.

Untuk itu, kata Carles, 
pihaknya mempersiapkan 
jajaran Pengawas sampai ke 
tingkat kecamatan guna me-
mastikan seluruh tahapan 
Pemilihan berjalan sesuai 
dengan peraturan perun-
dang-undangan.(use/vry) 

Bawaslu Awasi Distribusi Logistik 

KARAWANG-Terdampak 
Covid-19, sebanyak 87.574 
pelaku Usaha Mikro Kecil 
Menengah (UMKM) mendaf-
tarkan program Banpres Pro-
fuktif Usaha Mikro (BPUM) 
demi mendapatkan bantuan 
modal senilai Rp2,4 juta.

“Sejak kita buka 7 Agus-
tus 2020, aat ini ada 87.574 
UMKM yang mendaftar per 6 
November 2020. Penutupan 
pendaftaran 15 November,” 
ungkap Kepala Dinas Kop-
erasi dan UMKM Karawang, 
Ade Sudiana, Senin (9/11).

Pendaftaran dilakukan dua 
sistem, menurut Ade, dian-
taranya melalui online dan 
offline. Untuk online mereka 
bisa melakukan pendaftaran 
melalui Http://bit.ly//BAN-
PRES2 .

Sedangkan untuk sistem of-
fline, Ade membuka pendaft-
aran di tingkat desa, kecama-
tan dan di kantor dinasnya.

Pelaku UMKM Terdampak Covid-19 
di Karawang Sebanyak 87.574

“Sampai hari ini saja masih 
banyak yang daftar. Mereka 
ini memang terlihat mem-
butuhkan bantuan karena 
usaha sepi. Perkiraan kami 
yang mendaftar akan men-
capai 120 ribu pelaku usaha,” 
ungkap Ade.

Ia menyebutkan Dinas Ko-
perasi dan UMKM Karawang 
hanya melakukan penerimaan 
pendaftaran, yang kemudian 
diserahkan kepada Pemerin-
tah Provinsi dan Kementerian 
Koperasi dan UKM. Selanjut 
Kementerian Koperasi dan 
UKM akan menyerahkannya 
kepada bank-bank yang telah 

ditentukan untuk menyalur-
kan uang banpres tersebut. 
“Uang langsung diserahkan 
kepada pelaku usaha melalui 
bank yang ditentukan seperti 
BRI,” ucapnya.

Ia mengimbau kepada 
pelaku usaha yang telah 
mendapatkan bantuan ban-
pres untuk digunakan untuk 
membangkitkan usahannya 
tersebut.

“Sudah ada yang mendap-
atkan bantuan. Saya imbau 
uang tersebut digunakan un-
tuk kebutuhan usahannya. 
Bukan untuk yang lain-lain,” 
pungkasnya.(aep/vry)

KARAWANG-Kepala Badan 
Pertanahan Nasional (BPN) 
Karawang, Fitriyani Hasi-
buan mengklaim jika sudah 
menyelesaikan 100 persen 
program Pendaftaran Tanah 
Sistem Lengkap (PTSL) dari 
target 25.800 sertifikat di 
Kabupaten Karawang.

Menurut Fitriyani, target 
tahun ini sebanyak 25.800 
dan sudah selesai semua. 
Untuk itu sebanyak 20 ribu 
sertifikat diserahkan lang-
sung oleh presiden Jokowi 
melalui virtual.

“S ecara s imbolis  har i 
ini yang dibagikan hanya 
6 sertifikat, untuk sisanya 

kami berikan ke pemerintah 
desa agar dibagikan kepada 
masyarakat,” ujar Fitriyani 
usai menyerahkan secara 
simbolis serifikat program 
PTSL di aula Pemkab Kara-
wang, Senin (9/11).

Dijelaskan, dalam rangka 
mendukung program strat-
egis nasional khususnya 
kegiatan Pendaftaran Tanah 
Sistematis Lengkap (PTSL) 
untuk tahun ini sebanyak 
1 juta sertifikat dan untuk 
Jawa Barat sebanyak 200 
ribu dan Karawang seban-
yak 20.000. Meskipun target 
awal sebanyak 49 ribu, na-
mun karena ada pandemi 

covid-19 target itu dikurangi 
jadi 25.800 atau sekitar 60 
persen.

“Untuk pengukuran tanah 
sendiri sudah sebanyak 45 
ribu dan kemungkinan di-
lanjutkan pada tahun 2021,” 
katanya.

Ia menambahkan, den-
gan adanya program ini di-
harapkan adanya kepastian 
huku untuk sertifikat tanah 
dan bisa digunakan oleh 
masyarakat untuk dijamink-
an ke bank atau lainnya. 
“Namun masyarakat jangan 
konsumtif sesuai pesan Pak 
Jokowi dalam rapat virtual 
tadi,” katanya.(use/vry) 

BPN Penuhi Target 25.800 Sertifikat PTSL

UseP saePUloH/PasUnDan eKsPres 

seraHKan serTIFIKaT: Kepala bPn menyerahkan secara simbolis serifikat program PTsl di aula Pemkab Karawang, senin (9/11).

UseP saePUloH/PasUnDan eKsPres 

TeKnIs: bawaslu rapat kerja teknis pengawasan 
pendistribusian logistik Pilkada.



BANDUNG-Jurnalis layak 
menjadi salah satu pihak yang 
diprioritaskan mendapatkan 
vaksin Covid-19. Terlebih, 
kerja mengabarkan informasi 
kepada masyarakat sering 
tidak mengenal waktu dan 
tempat. Hal ini dinilai sangat 
penting agar jurnalis dapat 
aman dari paparan Corona.

“Semua sepakat prioritasnya 
adalah dokter, perawat yang 
merupakan garda depan pen-
anganan Covid-19 dan TNI/
Polri. Saya usulkan juga guru, 
dosen, pengajar, pendidik, 
dan jurnalis wartawan,” kata 
Wakil Ketua MPR RI Ahmad 
Muzani di Bandung, Jawa 
Barat, Minggu (8/11).

Menurut dia, kinerja jurnalis 
dalam mengabarkan informa-
si kepada masyarakat, tidak 
mengenal waktu dan tempat. 
Bahkan harus rela menerabas 
saat pandemi Covid-19.

“Bahkan, saat pandemi ini 
ada kantor mereka yang mem-
berikan jaminan dan ada yang 
juga tidak. Saya minta para 

Meski Ada Covid-19 Pembangunan 
Tidak Boleh Terhenti

JAKARTA-Menteri Perhubungan (Menhub) Budi 
Karya Sumadi menegaskan kepada seluruh staf Kemen-
terian untuk terus fokus menangani dampak Covid-19. 
Baik dari sisi kesehatan maupun sisi ekonomi.

“Menerapkan protokol kesehatan yang ketat di semua 
moda transportasi harus menjadi kunci utama mengatasi 
Covid-19. Gerakan disiplin 3M (Memakai Masker, Mencuci 
Tangan, Menjaga Jarak) wajib dilakukan,” tegas Budi Karya 
saat melakukan Kunjungan Kerja sarana dan prasarana trans-
portasi di Provinsi Sumatera Utara, pada Sabtu (7/11).

Dalam rapat yang diselenggarakan secara social dis-
tancing itu, juga dipaparkan rencana pembangunan 
dan revitalisasi Terminal Amplas dan Terminal Tanjung 
Pinggir yang kini memasuki pengerjaan Tahap ke 1.

Budi karya mengingatkan pembangunan tidak boleh 
berhenti dan harus tetap berjalan. Hal ini untuk memuli-
hkan dampak ekonomi yang disebabkan oleh pandemi. 
“Penerapan protokol kesehatan dan pembangunan 
harus bersinergi. Berjalan bersama untuk memulih-
kan ekonomi rakyat dari pandemi. Di pembangunan 
transportasi ini, kita harus lebih proaktif,” paparnya. 
Dalam Rapat Kerja, turut hadir secara langsung Direktur 
Jenderal Hubungan Darat Budi Setiyadi, dan Direktur 
Prasarana Perkeretaapian, Heru Wisnu Wibowo. 

Ayo kita lawan Covid-19 dengan 3M (Memakai  Masker, 
Mencuci Tangan dan Menjaga Jarak) #satgascovid19  #ingat-
pesanibu #pakaimasker  #jagajarak #jagajarakhindarikeru-
munan  #cucitangan #cucitanganpakaisabun.(fin/ysp)

lintas covid

melawan covid-196 selasa, 10 november 2020

GEJALA  SBG PWK  KRW  KBB 
TERKONFIRMASI  399 758 1.766 200
SELESAI ISOLASI 338 496 1.332 114
MASIH ISOLASI  33 227 362 0
KEMATIAN  28 35 72 6 
SUSPEK  5.862 1.040 6.774 38
PROBABEL  28 8 67 24
KONTAK ERAT  643  1.711  4.266 770

Update Covid-19
senin, 02 nopember 2020

JAKARTA-Vaksin meru-
pakan upaya pencegahan 
terhadap infeksi yang efek-
tif.  Karena sifatnya melind-
ungi secara spesifik. Salah 
satu bukti kesuksesan vaksin 
adalah musnahnya penyakit 
smallpox (variola) sejak tahun 
1900-an. Dunia juga mampu 
mengeliminasi campak dan 
polio. Termasuk di Indonesia 
melalui vaksin sehingga seka-
rang terbebas dari polio.

“Inilah bukti nyata kesuk-
sesan imunisasi dengan caku-
pan tinggi,” kata  Dirga Sakti 
Rambe saat diskusi di Komite 
Penanganan Covid-19 dan 
Pemulihan Ekonomi Nasional 
(KPCPEN), yang dikutip dari 
situs resmi Satas Penangangan 
Covid-19, Minggu (8/11).

Menurutnya, pembuatan 
vaksin merupakan proses 
bioteknologi yang rumit. 
Pada awalnya peneliti atau 
pembuat vaksin menentukan 
bibit vaksin. Kedua saat sudah 
mendapat kandidat vaksin 
yang tepat. 

Kemudian diujikan kepada 
hewan untuk mengetahui 

JAKARTA-Menjadi pen-
derita Covid-19 bukanlah 
pengalaman yang meny-
enangkan. Seperti dicerita-
kan oleh Stevanus Grandy 
Budiawan, seorang penyintas 
Covid-19 bersama seluruh 
keluarganya. 

Meski termasuk bergejala 
ringan dan bisa sembuh den-
gan melakukan isolasi diri 
rumah, Stevanus tidak pernah 
lupa berkonsultasi ke dokter 
apabila terjadi perubahan 
gejala pada dirinya dan ang-
gota keluarganya.

Stevanus yang kini telah 
sembuh dari Covid-19 men-
gatakan bahwa prinsip kehati-
hatian tidak boleh kendur. 

“Kita tetap menjalankan pro-
tokol kesehatan. Disiplin 3M 
(Memakai Masker, Mencuci 
Tangan, Menjaga Jarak) wajib 
dilakukan. Saya selalu me-
makai prinsip kehati-hatian. 
Karena kita tidak tahu kondisi 
orang yang berhadapan den-
gan kita,” jelasnya.

Sekalipun dinyatakan sudah 
sembuh, perlu tetap berhati-
hati. Karena ada laporan ter-
infeksi kembali virus Covid-
19. “Durasi, proteksi antibodi 
virus Covid19 masih dalam 
penelitian. Saat ini sedang uji 
klinis. Intinya kita tetap harus 
melakukan 3M, sekalipun 
pernah terinfeksi Covid-19,” 
pungkasnya.(fin/ysp)

JAKARTA-Jumlah pasien sem-
buh dari Covid-19 terus ber-
tambah. Data yang dihimpun 
sejak Sabtu (7/11) hingga Minggu 
(8/11), tercatat ada penambahan 
pasien sembuh sebanyak 3.881 
orang. Sehingga totalnya menjadi 
368.298 orang. 

Menurut data yang sama, selama 
kurun itu juga terdapat penamba-
han kasus baru Covid-19 seban-
yak 3.880 kasus. Sehingga jumlah 
totalnya mencapai 437.716 kasus 
sejak kasus pertama ditemukan 
pada Maret 2020 lalu.

Pasien yang meninggal akibat 
penyakit tersebut juga bertam-
bah. Yakni  74 orang. Sehingga 
total pasien meninggal berjumlah 
14.614 orang.  Selain itu, masih 
ada 54.804 pasien Covid-19 di 

seluruh Indonesia yang sedang 
menjalani perawatan di rumah 
sakit maupun isolasi mandiri.

“Penularan Covid-19 telah terja-
di di seluruh provinsi di Indonesia 
dan berdampak pada 503 kabu-
paten/kota. Karena itu gerakan 
disiplin 3M (Memakai Masker, 
Mencuci Tangan, Menjaga Jarak) 
masih harus terus dilakukan ,” 
kata Juru bicara Satgas Penan-
ganan Covid-19, Wiku Adisasmito, 
di Jakarta, Minggu (8/11).

Lima provinsi yang pada Minggu 
(8/11) mengalami penambahan 
kasus Covid-19 paling banyak me-
liputi DKI Jakarta dengan 826 ka-
sus baru, Jawa Tengah dengan 640 
kasus baru, Jawa Barat dengan 479 
kasus baru, Jawa Timur dengan 
282 kasus baru, dan Kalimantan 

Timur dengan 201 kasus baru.
DKI Jakarta masih menjadi 

provinsi dengan jumlah akumulatif 
kasus Covid-19 terbanyak dengan 
112.027 kasus. Namun sebanyak 
101.707 orang atau 90 persen lebih 
pasien Covid-19 di DKI Jakarta telah 
dinyatakan sembuh. Jumlah pasien 
yang meninggal dunia akibat pe-
nyakit tersebut tercatat seluruhnya 
2.365 orang di DKI Jakarta. Hanya 
satu provinsi yang tercatat tidak 
mengalami penambahan kasus 
Covid-19. Yaitu Maluku Utara.

Ayo kita lawan Covid-19 den-
gan 3M (Memakai  Masker, Men-
cuci Tangan dan Menjaga Jarak)  
#satgascovid19 #ingatpesanibu 
#pakaimasker  #jagajarak #jagaja-
rakhindarikerumunan  #cucitangan 
#cucitanganpakaisabun.(fin/ysp)

Teknologi Percepat 
Temuan Vaksin

JAKARTA-Pengetahuan tentang vaksin memang 
bukan konsumsi orang awam. Hanya segelintir orang 
yang memahani teknologi dan infrastrukturnya. Yaitu 
peneliti, produsen vaksin serta komunitas ilmuwan.

“Hal inilah yang menimbulkan keraguan di benak 
masyarakat. Mereka bertanya-tanya apakah mungkin 
dalam waktu singkat sebuah vaksin bisa diciptakan,” 
kata Ahli Virologi Universitas Udayana, Profesor Ngurah 
Mahardika dalam acara Dialog Inspirasi bertajuk Tata 
Cara Penemuan Vaksin yang diselenggarakan Komite 
Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Na-
sional (KPCPEN), di Jakarta, beberapa waktu lalu.

 “Zaman dahulu tentu harus dapat agennya dulu 
yang murni. Setelah itu diperbanyak. Kemudian baru 
disiapkan sebagai vaksin. Itu yang menempuh waktu 
yang lama. Zaman sekarang, teknologi telah  memung-
kinkan melakukannya dengan cepat. Sekarang hanya 
perlu waktu satu dua bulan saja untuk menemukan 
bibitnya,” jelasnya.

Dalam pemaparannya, Ngurah Mahardika menyebut-
kan ada sedikitnya empat ragam vaksin yang dibedakan 
berdasarkan bahan dasarnya. Pertama yang berbasis 
virus murni yang dimatikan. Sehingga tidak berbahaya 
bagi manusia. Ada pula yang berbasis DNA atau mRNA. 
Ketiga ada vaksin berbasis adenovirus. Yang terakhir 
adalah vaksin berbasis protein.

“Ragam basis vaksin ini punya kelebihan dan kekuran-
gan Seperti vaksin berbasis virus yang dimatikan yang 
saat ini diujicobakan di Indonesia adalah jenis paling 
lazim. Sehingga regulasi penggunaanya jauh lebih 
ringkas. Sementara vaksin berbasis DNA dan adeno-
virus memang belum ada contohnya yang beredar di 
masyarakat. Karena itu, regulasinya memakan waktu 
lama,” paparnya.

Meskipun teknologi mengakselerasi penemuan vaksin 
baru, faktor kunci yang tidak boleh dikesampingkan 
dalam prosedur adalah, memastikan tingkat keamanan-
nya. Pada dasarnya peneliti dan pengembang vaksin 
tidak mengkompromikan aspek kualitas, daya guna, 
dan keamanannya.

“Termasuk keamanan vaksin Covid-19 yang nanti hen-
dak ditemukan, harus terjamin. Untuk aspek keamanan 
ini dimulai sejak fase pre klinis, yang diujikan pada 
hewan. Lalu Fase I yang melibatkan relawan manusia, 
Fase II yang melibatkan ratusan relawan. Kemudian Fase 
III yang melibatkan ribuan relawan. Pada semua fase, 
aspek keamanan dan daya guna menjadi perhatian se-
rius. Lebih-lebih pada Fase III, ketika melibatkan ribuan 
hingga puluhan ribu orang,” ucapnya.

Setelah beredar di masyarakat, vaksin juga akan terus 
dimonitor dan diaduit untuk memastikan keamanan 
vaksin. Perlu diketahui, bahwa Indonesia sangat me-
mungkinkan untuk mengembangkan vaksin Covid-19 
secara mandiri. Kerjasama dalam masa pandemi Covid-
19 seperti saat ini bukanlah hal yang tabu.

“Tanpa kerja sama saya kira kita mampu. Tetapi untuk 
mencapai kemajuan yang pesat dirasa perlu dengan jalan 
kerjasama antar negara dan keilmuan dunia. Meski nanti 
sudah ada vaksin, masyarakat harus tetap disiplin 3M (Me-
makai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak). Ini pent-
ing untuk mencegah terjadinya penularan,” tandasnya.

Ayo kita lawan Covid-19 dengan 3M (Memakai  Masker, 
Mencuci Tangan dan Menjaga Jarak) #satgascovid19  #ingat-
pesanibu #pakaimasker  #jagajarak #jagajarakhindarikeru-
munan  #cucitangan #cucitanganpakaisabun.(fin/ysp)

JAKARTA-Pemerintah be-
rencana melakukan vaksi-
nasi nasional pada tahun 2021 
mendatang. Sambil menunggu 
vaksin, masyarakat diminta se-
lalu memperhatikan asupan 
gizi dalam tubuh demi mence-
gah terinfeksi Covid-19.

“Sambil menunggu vaksin 
yang aman, bermutu, dan 
berkhasiat, yang terpenting 
mayarakat harus meningkat-
kan daya tahan tubuhnya. 
Selain itu, tetap disiplin 3M 
(Memakai Masker, Mencuci 
Tangan, Menjaga Jarak),” kata 
Kepala Badan POM RI, Penny 
Kusumastuti Lukito di Jakarta, 

Minggu (8/11).
Menurutnya, ada berbagai 

cara untuk meningkatkan 
daya tahan tubuh. Salah satu-
nya mengonsumsi makanan 
yang bernutrisi dan sehat.  Dia 
menyatakan Badan POM se-
lalu melakukan pengawasan 
terhadap keamanan, mutu, 
dan khasiat serta manfaat 
obat dan makanan dalam 
rangka melindungi kesehatan 
masyarakat. 

“Ini merupakan tanggung 
jawab bersama. Antara pe-
merintah pusat, pemerintah 
daerah, pelaku usaha, dan 
masyarakat,” tukasnya.

Badan POM menegaskan 
akan berpedoman pada prin-
sip kehati-hatian dalam men-
geluarkan izin terkait pere-
daran dan penggunaan vaksin 
COVID-19. Termasuk dalam 
memberikan otorisasi peng-
gunaan darurat (Emergency 
Use Authorization/EUA).

Ayo ki ta  lawan Covid-
19 dengan 3M (Memakai  
Masker, Mencuci Tangan 
dan Menjaga Jarak) #sat-
gascovid19  #ingatpesanibu 
#pakaimasker  #jagajarak 
#jagajarakhindarikerumu-
nan #cucitangan #cucitan-
ganpakaisabun.(fin/ysp)

Lakukan Swab 
bagi Kontak Erat  
BANJAR-Jumlah kasus terkonfirmasi 

positif Covid-19 bertambah dari salah 
satu pesantren di Kota Banjar. Jumlah-
nya tiga orang. Mereka saat ini sudah 
dievakuasi dan ditangani tim medis 
di Rumah Sakit Umum Daerah Banjar 
dan RSU Asih Husada.

“Kita sudah melakukan tracking dan 
swab terhadap kontak erat dengan 
yang terkonfirmasi. Hari pertama 
kami langsung melakukan tracking ke 
keluarga yang kontak erat oleh PKM 
Langensari 2. Kemudian memperluas 
penyelidikan hasil dari informasi 

yang didapat dan dilakukan tracking 
lanjutan oleh Puskesmas Langensari 
1,” kata Pelaksana Satgas Percepatan 
Penanganan Covid-19 Kota Banjar 
Budi Hendrawan, Minggu (8/11).

Ia menerangkan hasil tracking dari 
klaster pesantren itu belum keluar 
hasilnya. Direncanakan akan keluar 
pada Senin (9/10). “Belum ada hasil-
nya dari hasil tracking kepada orang-
orang yang kontak erat dengan yang 
terkonfirmasi. Pemeriksaan untuk 
hasil besok (hari ini, Red),” kata Budi 
seperti dikutip dari Radar Tasikmalaya 
(Fajar Indonesia Network Grup).

Sementara itu, jumlah kasus terkon-
firmasi positif Covid-19 hingga Ming-
gu (8/11) berjumlah 33 orang. Mereka 

dalam perawatan tena media di RSUD 
Banjar dan RSU Asih Husada.

“Pasien isolasi sudah kami tangani 
di ruang isolasi khusus. Untuk saat ini 
alhamdulillah belum ada kendala, ka-
pasitas kamar masih mencukupi dan 
untuk pemeriksaan alhamdulillah su-
dah bisa dilakukan di RSUD, sehingga 
untuk pasien bisa cepat mendapatkan 
hasil dan lama rawat tidak terlalu 
panjang jadinya,” kata Direktur RSUD 
Banjar drg Eka Lina Liandari.

Direktur RSU Asih Husada Langen-
sari Wiwik Nur Santi juga mengatakan 
untuk kapasitas ruang pasien bagi 
pasien Covid-19 masih mencukupi. 
Dari jumlah tempat tidur di Ruang 
Isolasi 1 sebanyak 12, sudah terisi 11 

orang. Kemudian di Ruang Isolasi 2 
dari kapasitas tempat tidur 17, sudah 
terisi 9 pasien.

“Sejauh ini masih mencukupi unuk 
ruang isolasi. Jumlah pasien Covid-19 
sendiri yang ada di RSU Asih Husada 
sebanyak 20 orang. Sesuai SK wali 
kota, di RSU Asih Husada unuk pen-
anganan Covid-19 yakni pasien yang 
terkonfirmasi tanpa gejala sampai 
gejala ringan,” katanya.

Ayo kita lawan Covid-19 dengan 3M 
(Memakai  Masker, Mencuci Tangan 
dan Menjaga Jarak) #satgascovid19  
#ingatpesanibu #pakaimasker #jaga-
jarak #jagajarakhindarikerumunan  
#cucitangan #cucitanganpakai-
sabun.(fin/ysp)

Satgas Tracking Kluster di Pesantren
FIn

berTambaH: Jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 bertambah dari salah satu pesantren di Kota banjar.

Jumlah Pasien Sembuh dari Covid-19

FIn

sembUH: Jumlah pasien sembuh dari Covid-19 bertambah. 

Kena Covid-19 Bukan 
Pengalaman Menyenangkan

Vaksin Pencegah 
Infeksi yang Efektif

keamanan dan efektivitasnya. 
Ketika pada hewan terbukti 
aman dan efektif, barulah 
diuji cobakan pada manusia. 
Ini  yang dikenal sebagai uji 
klinis Fase I, II, dan III.

“Tujuan dari proses uji 
klinik ini adalah memasti-
kan keamanan vaksin yang 
diuji. Karena kalau bicara 
soal vaksin tidak ada tawar 
menawar tentang keamanan. 
Itu mutlak. Kedua baru kita 
bicara tentang efektivitas,” 
terangnya.(fin/ysp)

FIn

eFeKTIF: vaksin merupakan pence-
gahan terhadap infeksi yang efektif.

Perhatikan Asupan Gizi dalam Tubuh

FIn

asUPan GIZI: masyarakat diminta memperhatikan asupan gizi dalam tubuh demi mencegah terinfeksi Covid-19.

Jurnalis Layak Dapat Prioritas Vaksin

jurnalis tetap disiplin 3M 
(Memakai Masker, Mencuci 
Tangan, Menjaga Jarak) dalam 
menjalan profesinya,” imbuh 
Muzani.

Dia menilai vaksin Covid-19 
di satu sisi merupakan kebu-
tuhan. Karena masyarakat 
butuh keamanan dari sisi 
kesehatan. Namun, di sisi lain 
tidak boleh memunculkan 
masalah baru.

Pengalaman negara lain 
harus menjadi contoh dalam 
penggunaan vaksin Covid-19. 
Misalnya Badan Pengawas 
Obat dan Makanan (BPOM) 
harus memberikan jaminan 

keamanan penggunaan vak-
sin dan Majelis Ulama Indo-
nesia (MUI) terkait dengan 
kehalalan vaksin tersebut.

“Biaya negara yang besar 
untuk vaksin harus bisa mem-
berikan manfaat agar per-
putaran ekonomi bisa men-
ingkat dan bangkit seperti 
sebelumnya,” jelasnya.

Kemampuan negara sedang 
terbatas akibat pandemi. 
Ssehingga penggunaan ang-
garan harus efektif untuk 
pemulihan ekonomi dan 
vaksin yang diberikan kepada 
masyarakat harus aman dan 
nyaman.(fin/ysp)
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RIZKY sport, bordir tasik dan kom-
puter mnrima dan menjual jaket, 

training, tas, topi dan lain lain. Hub: 
Jl. Kartawigwnda no 78 (dpn SD 

Rosela Subang)

alat olahraga

ELSE Comp, Pusatnya kmptr mu-
rah. Notebook, Ipad/Tablet, Printer, 
LCD, Aksesoris Komp dll. Cash & 
Kredit Jl. Pejuang 45 Subang Telp. 
0260-416357 Telp. 08122414354, 

087828083567

komputer

konveksi
Barokah Konveksi menerima pe-

sanan kaos, jaket, training, kemeja, 
kaos kaki, tas sekolah, seragam, 

paket wisuda lengkap, pangkat dan 
lain-lain.  Gang tahu atau Gang 

JanakaNo.29 Cigadung, Subang. 
085221829628/089655508023 

PERCETAKAN dan Toko Kertas 
DWI PUTRA JAYA, Menerima 

pesanan brbgi mcm Undngn, Krtu 
Nama, Nota, blangko undangan, 
yasin dll Hub: Jl. Kertawigenda 

(Dpn SMP Pasundan) Hp. 
08170228676 (Jaja), 

percetakan

jual tanah - rumah jual tanah - rumah
Dijual cepat tanah SHM luas 5800 m2, 
Alamat Jalan Raya Maracang Kec Ba-

bakan Cikao, Purwakarta Kota, samping 
kantor Badan Pusat Statistik Purwa-
karta, yang berminat serius silahkan 

hubungi 081326148066, 08111894854. 

DIJUAL Tanah dan Rumah 
Dpn Alfamart dan Kantor Pos 

Pagaden. LT 550 m SHM. 
Cocok utk kantor/usaha. Pinggir Jln.

Hub. 081910006148 (WA) 
08128087112. TP 

Dijual Rumah, Luas Tanah 210 m2, 
Luas Bangunan Rumah Utama 
99 m2, Luas Bangunan Kosong 

Belakang Rumah 70 m2, Lokasi Ds 
Cidahu Kmp Tangoli Kec Pagaden 
barat Kab Subang, Pinggir jalan 

utama, Harga 400jt Hub. 0813 8564 
8120 

DIJUAL RUMAH,TANAH LS 
550 M DPN ALfAMART/KTR 
PoS PAGADeN. CCK UTK 

USAHA,BANK,ReSTo, 
BeNGKeL DLL. 08128087112. 

TANAH DIJUAL. Dijual dua bidang 
tanah bersertifikat Hak guna ban-
gunan lokasi di kelurahan Parung 
Kec Subang Kab. Subang dengan 
luas seluruhnya 50.098 M2. Untuk 
informasi selanjutnya Hubungi PT. 
Darbeni Bangun Karya. Telp: (021) 

8564781/ 85918102 

Jl. 2 Rmh + Kontrakan 14 Kamar 
(80% pembangunan), LT 1.400 M², 

Lok: Jl Propinsi Cibogo Subang 
Hub: Suryana 082321170808

DIJUAL Tanah 504 mtr  SHM IMB 
di sblh Alfamart Purwadadi Subang 

WA.0818457599

DIJUAL RUMAH PeTAK 16 KAMAR 
DI JL. MARSINU KeL. DANGDeUR 
DeKAT KoLAM ReNANG MoLUS-
KA. MINAT. HUB: 085351855243

Tak terasa pandemi covid-
19 masih membungkam 
sistem pendidikan yang ada 
di Indonesia. Dengan de-
mikian, segala bentuk ak-
tlivitas perkuliahan masih 
harus berjalan secara daring, 
tak terkecuali Ujian Tengah 
Semester (UTS). Sebagian 
besar mahasiswa merasa 
bahwa perkuliahan yang 
berjalan selama setengah 
semester terakhir masih 
jauh dari kata efektif, dan 
kini mereka harus dihadap-
kan dengan ujian tengah 
semester.

Persoalan platform yang 
digunakan, kendala sinyal, 
berubahnya jadwal perku-
liahan dan penggabungan 
klas karena daring menjadi 
masalah klasik yang tidak 
berujung. Itupun masih dita-
mbah tidak kesiapan dosen 
dalam memberikan pembe-
lajaran daring, akan menim-
bulkan persoalan berikutnya, 
sehingga jauh sebelumnya 
Universitas Muhammadiyah 
Surakarta(UMS) melalui 
Lembaga Jaminan Mutu 
membuat standar pembe-
lajarn daring agar ada per-
samaan persepsi dan tetap 
menjaga mutu pembelajaran 
serta ada alat control ketika 
diadakan evaluasi. 

S t a n d a r  p e m b e l a j a -
ran daring di UMS selalu 
mengedepankan interaksi 
dosen-mahasiswa dan variasi 
model serta media pembela-
jaran sehingga standarnya, di 
setiap tatap muka pembela-
jaran daring harus diupload 
: 1. Rencana Pembelajaran 
Semester, 2. Modul kuliah, 
3.ppt,ppt bernarasi atau vid-
eo 4. Ada forum diskusi dan  

tugas ,5.Platform schoology 
dan open learning.

Meskipun pemahaman 
materi yang dikantongi tidak 
semaksimal seperti perkulia-
han tatap muka secara lang-
sung, ujian tengah semester 
tetap harus dilaksanakan. 
Keuntungan dari sistem on-
line ini ialah mahasiswa 
masih dapat mengakses ma-
teri dengan kualitas yang 
sama rata. Berbeda ketika 
offline, mahasiswa harus 
mencatat materi yang diberi-
kan sebagai bekal belajar.

Ujian Tengah Semester kali 
ini sedikit berbeda dengan 
pelaksanaan ujian seperti 
sebelumnya. Biasanya ujian 
dilaksanakan secara lang-
sung di ruang ujian, akan 
tetapi kali ini dilaksanakan 
secara daring. Selain itu 
batas waktu pengumpulan-
nya pun berbeda, yang bi-
asanya lembar jawab ujian 
dikumpulkan langsung ke-
tika waktu ujian berakhir, kali 
ini diberi batas waktu selama 
24 jam bagi mahasiswa yang 
akan mengirimkan jawaban. 
Hal tersebut dilakukan guna 
mengantisipasi kendala sin-
yal yang mungkin dialami 
mahasiswa.

Berbeda dengan pelaksan-
aan ujian online sebelumnya 
yang memiliki batas waktu 
pengumpulan selama 3 hari, 
UTS kali ini memiliki batas 
yang lebih singkat. Walaupun 
ini bukan kali pertamanya 
dilaksanakannya ujian ber-
basis online dan bisa diker-
jakan di rumah, nampaknya 
mahasiswa tetap memilih 
ujian yang dilaksanakan 
secara langsung. Mengapa 
demikian ?

Pasalnya, soal yang diberi-
kan memiliki bobot yang 
berbeda. Mahasiswa men-
emui 5 butir soal yang setiap 
nomor diharuskan membuat 
artikel yang cukup panjang. 
Bagi mereka yang terbiasa 
menulis, mungkin hal itu 
sudah menjadi hal yang 
maklum, akan tetapi bagi 
mereka yang jarang bahkan 
tidak pernah menulis bu-
kankah akan memberatkan 
mahasiswa?. Hal tersebut 
juga akan mendorong sifat 
plagiarisme atau hanya copy 
paste dari tulisan milik orang 
lain, dengan dalih yang pent-
ing lembar jawab ujian dapat 
terkumpul tepat waktu.

Lantas bagaimana kah tipe 
soal yang ideal untuk ma-
hasiswa? Pemberian tipe 
soal dan bobot soal dise-
suaikan dari pola penga-
jaran yang dilakukan oleh 
dosen. Apa yang sudah di 
sampaikan sebaiknya itu 
yang diujikan atau soal ber-
basis RPS dan kompetensi 
yang diharapkan. Dosen juga 
harus mengerti bagaima-
na keadaan mahasiswanya 
apakah sudah menguasai 
materi yang diberikan atau 
belum, hal tersebut dapat di 
cek pada saat perkuliahan 
berlangsung.

Namun, masih ada saja 
dosen yang tidak memberi-
kan bimbingan atau arahan 
materi hanya mengirim ma-
teri tanpa adanya penjela-
san. Dosen seperti ini, sebai-
knya tidak memberikan soal 

yang terlampau berat, karena 
mahasiswa akan menemui 
kendala dalam mengerjakan 
soal yang mana akan ber-
dampak pada kualitas jawa-
ban yang akan diberikan. 
Apabila jawaban tersebut 
tidak berkualitas atau dalam 
artian tidak tepat maka akan 
berdampak pada nilai yang 
akan diperoleh mahasiswa 
nantinya.

Tipe soal yang menarik 
adalah tipe soal yang mem-
berikan nuansa penalaran 
berfikir dan mengkorelasi-
kan antara variabel yang 
satu dan lainnya misalnya 
menjelaskan profil kepen-
dudukan di suatu wilayah 
mhs tinggal. Tipe soal yang 
membuat mereka belajar 
lebih giat dengan meng-
absorbsi dari sumber lain. 
Bisa juga tipe soal dengan 
memberikan kasus di suatu 
wilayah dan mahasiswa dim-
inta menjelaskan bagaimana 
cara menyelesaikan masalah 
di wilayah tersebut. Bisa juga 
tipe soal multiple choice 
yang bisa menjangkau tiap 
kompetensi yang ingin di-
capai. 

Jadi membuat soal harus 
disesuaikan dengan bebera-
pa faktor yang terkait dengan 
materi dan resan materi 
pembelajaran. Lebih pent-
ing lagi karena dikerjakan 
di rumah maka soal harus 
mengedepankan ranah anal-
isis, menddidik untuk meng-
gali informasi dari sumber 
lain serta mereka bisa di-

paksa untuk belajar dan 
mendekatkan teori dengan 
kenyataan dengan memberi 
kajian studi kasus. Karena 
ending evaluasi adalah pen-
capaian kompetensi mata 
kuliah.

Memang pendidikan tidak 
melulu mengenai nilai aka-
demis, juga berkutik akan 
nilai kepribadian atau akhlak. 
Permasalahanya apabila 
dosen ingin mencetak ma-
hasiswa yang berkualitas, 

maka sistem perkuliahan 
pun harus sama berkuali-
tasnya, dalam artian disini 
keduanya memiliki hubun-
gan kausalitas yang saling 
berkaitan.

Ujian dengan tipe soal 
apapun tidak ada masalah-
nya, entah itu pilihan ganda 
ataupun essai semuanya 
sama, tergantung pada pe-
mahaman materi oleh maha-
siswa dan sistem perkuliahan 
yang telah berjalan selama 
beberapa bulan terakhir. 
Namun, bobot dari soal yang 
akan di ujikan harus sesuai 
dengan materi yang telah 
di berikan. Terlebih dengan 

waktu yang cukup terbatas 
harapannya tidak ada soal 
yang mengharuskan maha-
siswa memuat artikel yang 
cukup banyak.

Ap ab i l a  u j i a n  d i l a ku -
kan secara langsung maka 
banyak mahasiswa yang 
abai dengan pelaksanaan-
ya, akan tetapi ujian online 
yang dapat dikerjakan di 
rumah dan dapat men-
gakses materi perkuliahan 
tidak mungkin dikerjakan 
secara asal-asalan. Maha-
siswa pasti mengusahakan 
jaw ab a n  t e r b a i k  u nt u k 
mengisi lembar jawab uji-
annya.(*)

Oleh:
1.Drs.Priyono,MSi(Dosen Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta)

2.Siti Nur aisah(mahasiswa smt 3 F.Geografi UMS)

Bagaimanakah Tipe Soal yang Ideal untuk UTS Online?

SDIT Cendekia Upgrade 
Rutin Kompetensi 

PURWakaRTa-Sekolah 
Dasar Islam Terpadu (SDIT) 
Cendekia Purwakarta se-
lama ini dinilai berhasil 
dalam mendesain sistem 
pembelajaran bagi para pe-
serta didiknya. Pun halnya 
saat pendidikan jarak jauh 
diterapkan di masa pan-
demi Covid-19 seperti seka-
rang ini. Guru-guru SDIT 
Cendekia dituntut dapat 
berinovasi demi terjaganya 
kualitas pendidikan bagi 
peserta didik.

Kepala SDIT Cendekia Pur-
wakarta Andri Purwanugraha 
M.Pd mengungkapkan, salah 
satu kunci keberhasilan SDIT 
Cendekia adalah dengan 
rutin meng-upgrade profe-
sionalisme dan kompetensi 
guru yang dimilikinya. 

“Kami memiliki agenda 
tahunan berupa workshop 
peningkatan profesional-
isme dan kompetensi guru. 
Workshop ini untuk mem-
persiapkan desain pembela-

jaran terbaik bagi siswa-siswi 
SDIT Cendekia,” kata Andri 
saat ditemui di sela kegiatan 
workshop di Kampus SDIT 
Cendekia, Senin (9/11).

Adapun tahun ini, sam-
bungnya, merupakan tahun 
kedelapan digelarnya work-
shop tersebut. Tantangannya 
lebih besar karena berkaitan 
dengan desain pembelajaran 
terbaik di masa pandemi 
maupun pascapandemi. 

“Dengan tetap mengacu 
pada kurikulum nasional, 
SDIT Cendekia harus da-
pat mengembangkan desain 
pembelajaran yang disesuai-
kan dengan kondisi sekolah 
maupun peserta didiknya. 
Output seperti itulah yang 
diharapkan dari workshop 
dengan tema Be A Qualified 
Teacher ini,” ujarnya.

Dijelaskannya, melalui 
workshop ini pula, guru-guru 
akan mendapatkan berbagai 
masukan dari para pemateri 
sehingga bisa lebih tepat 
dalam mendesain sistem 
pembelajaran terbaik, sesuai 
dengan perkembangan dan 
kebutuhan peserta didik. 

“Guru harus dapat mem-
buat desain pembelajaran 
yang tidak monoton, tidak 
membosankan. Tak melulu 
mengandalkan cara atau ap-
likasi yang itu-itu saja. Tapi 
dinamis, sehingga mela-
hirkan desain praktik pem-
belajaran terbaik dengan 
sistematika best practice,” 
ucap Andri.

Ditemui di tempat yang 
sama, Ketua Pelaksana Work-
shop Prayogi Dwi Putra me-
nyebutkan, pelatihan tersebut 
menghadirkan dua pemateri. 
Yang pertama adalah Euis 
Awangsih M.Pd yang meru-
pakan Pengawas Bina Ke-
camatan Jatiluhur sekaligus 
Tim Pengembang Kurikulum 
Provinsi Jawa Barat.

Pemateri kedua, sambung-
nya, adalah Ayi Engkar Ko-
sasih M.Pd yang merupakan 
Pengawas Pembina Gugus V 
Nagri Kaler dari Dinas Pen-
didikan Kabupaten Purwa-
karta. “Pada saat acara dibuka, 
kami juga mengundang Ketua 
Forum Komunikasi Orangtua 
(Forsita) SDIT Cendekia Tika 
Prima Ningrum SP sebagai 

perwakilan orangtua siswa,” 
kata Prayogi.

L e b i h  l a n j u t  P r a y o g i 
menyebutkan jika work-

shop digelar selama dua 
hari berturut-turut den-
gan tetap memperhatikan 
protokol kesehatan. “Set-

elah workshop ini, akan 
digelar  kelompok kerja 
guru mini (KKG internal) 
selama sembilan hari ke 

d e p a n  gu na  m e ny u su n 
desain pembelajaran dengan 
sistematika best practice,” 
ujarnya.(add/ysp)

aDam sUmarTo/PasUnDan eKsPres

UPGraDe: sDIT Cendekia Purwakarta rutin meng-upgrade profesionalisme dan kompetensi guru-gurunya guna menciptakan desain pembelajaran 
terbaik bagi para peserta didiknya. 

Guru Dituntut Lakukan Inovasi



PURWAKARTA-Organisasi 
Masyarakat Manggala mem-
pertanyakan kinerja anggota 
DPRD Subang selama tahun 
2020. Manggala menilai wak-
il rakyat itu belum bekerja 
maksimal hingga menjelang 
akhir tahun ini. 

Manggal menyebut,  45 
anggota DPRD yang kini 
bercokol di Gedung Putih 
Ciganea belum terlihat kin-
erjanya khususnya selama 
pandemi Covid-19 ini.

Ketua Ormas Manggala 
Ramdan mengatakan, se-
bagaimana diatur undang 
undang, lembaga legislatif 
memilik tiga fungsi yang wa-
jib dilaksanakan. Antara lain 
legislasi, anggaran, dan pen-
gawasan. Ketiga fungsi itu 
dijalankan dalam kerangka 

representasi rakyat.
“Baik kiranya anggota leg-

islatif Purwakarta fokuskan 
diri pada kebijakan pen-
anggulangan penyebaran 
Covid-19. Lalu bagaimana 
mengeluarkan kebijakan 
bersama eksekutif untuk 
membangkitkan ekonomi 
masyarakat yang semakin 
hari semakin menurun aki-
bat banyaknya peluang kerja 
yang tutup, demikian dengan 
meningkatnya gelombang 
PHK yang mulai terjadi akhir 
akhir ini,” jelasnya.

Ramdan juga memper-
tanyakan soal  kegiatan 
DPRD Purwakarta yang se-
cara undang-undang boleh 
diketahui masyarakat secara 
umum. Dirinya  menegas-
kan,  dalam proses penyusu-

nan rencana kerja tahunan 
DPRD baik dan haruslah 
menyesuaikan antara ren-
cana kerja dengan kondisi 
daerah dengan memperha-

tikan seluruh aspek yang ada 
di daerah tersebut.

“Bagaimana cara penjad-
walan rencana kerja tahu-
nan? Kami kira bisa diawali 
dengan sinkronisasi dengan 
kondisi daerah saat ini. Mau 
dan akan berapa lama itu di 
susun. Harus sesuaikan den-
gan kebutuhan daerahnya,” 
ujarnya.

Atas dasar di atas, Ramdan 
berharap anggota DPRD yang 
kini duduk dapat menun-
jukan kinerja baik melalui 
penerbitan Perda atau pen-
ganggaran juga pengawasan 
ke masyarakat secara lang-
sung.

“Apa saja dan berapa sih 
Perda (inisiatif ) yang te-
lah dilahirkan oleh DPRD 
Purwakarta selama tahun 

Terdaftar 2020 Jadi Prioritas 
Pemberangkatan Umroh

PURWAKARTA-Kepala Kan-
tor Kementerian Agama (Ke-
menag) Kabupaten Purwa-
karta H Tedi Ahmad Junaedi 
mengaku belum menerima 
surat edaran dari pusat terkait 
pemberangkatan jemaah um-
rah. Hal ini menyusul Kerajaan 
Arab Saudi yang telah mem-
buka kembali ibadah umrah 
mulai 1 November 2020 setelah 
sebelumnya ditutup akibat 
pandemi Covid-19. 
“Kami belum mendapatkan 

surat resmi dari Kementerian Agama Republik In-
donesia atau pun Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag 
Provinsi Jawa Barat terkait wacana pemberangkatan 
umrah nantinya. Informasi yang kami terima, Novem-
ber ini untuk ibadah umroh akan dibuka kembali. Jadi 
kami belum bisa menyampaikan secara terbuka kepada 
umum,” kata Tedi kepada wartawan, Senin (9/11). 

Namun, sambungnya, jika nanti pihaknya sudah 
menerima surat edaran dimaksud, maka prioritas calon 
jemaah umrah adalah mereka yang sudah terdaftar di 
tahun 2020 ini. “Yang pasti nanti kami akan menguta-
makan dahulu mereka yang sudah mendaftar, terlebih 
mereka yang sudah melakukan perjalanan namun ter-
tolak atau kembali akibat pandemi ini,” katanya. 

Dari informasi yang diterimanya, penentuan kuota 
disesuaikan dengan kuota yang akan diberikan oleh 
pemerintah Arab Saudi. Oleh sebab itu, pihaknya pun 
mengaku belum dapat menentukan kuota jemaah 
umrah yang akan diberangkatkan nanti.

Selain itu, pihaknya pun akan melakukan sosialisasi ter-
lebih dahulu dengan pihak travel terkait protokol kesehatan 
yang harus dipatuhi oleh jemaah umrah nantinya. “Seluruh 
biro travel yang ada wajib mematuhi protokol kesehatan 
Covid-19. Sebab jika itu diabaikan bisa jadi jemaah gagal 
untuk diberangkatkan, karena itu sudah masuk aturan 
wajib Indonesia dan Arab Saudi,” ujarnya.

Tedi menambahkan, dalam masa pandemi Covid-19, 
ada beberapa persyaratan khusus bagi calon jamaah 
umrah. Di antaranya adalah pembatasan usia. “Yang 
boleh berangkat itu, jamaah yang usianya 18-50 tahun. 
Dan per harinya Indonesia mendapat kuota 800 sampai 
1000 jemaah,” ucapnya.

Syarat lainnya, lanjut dia, jemaah umrah diwajibkan 
tes swab atau PCR, yakni 72 jam sebelum keberang-
katan dari dan ke Jakarta (Indonesia). Kemudian, 
karantina tiga hari di hotel di Saudi sebelum melakukan 
rangkaian ibadah, serta per kamar di hotel hanya boleh 
diisi dua orang jemaah.  “Setiap jemaah dijatah satu 
kali umrah. Dan pajak Saudi naik 30 persen, sehingga 
akan berpengaruh para biaya harga paket umrah,” ujar 
Tedi.(add/ysp) 
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Industri Berada 
di Posisi Kedua 

PURWAKARTA-Bupati Purwa-
karta Ambu Anne Ratna Mustika 
menyebutkan klaster pelaku per-
jalanan menjadi penyumbang 
tertinggi kasus positif Covid-19, 
sementara klaster industri berada 
di posisi kedua. 

“Kami sudah memprediksi pen-
ingkatan ini karena berkaitan 
dengan libur panjang kemarin 
dan dibukanya beberapa lokasi 
destinasi wisata,” kata Ambu usai 
menghadiri rapat evaluasi Pem-
batasan Sosial Berskala Mikro 
(PSBM) Tahap II di Kantor Dinas 
Kesehatan Purwakarta, Senin 
(9/11).

Untuk klaster industri, kata 

Ambu, terjadi penambahan cu-
kup signifikan sehingga menem-
pati urutan kedua penyebaran 
Covid-19. “Antisipasinya pihak 
perusahaan harus melakukan 
isolasi ketat dengan menerapkan 
protokol kesehatan yang ketat 
pula. Kami juga akan melakukan 
tracing,” ucapnya 

Dijelaskannya, evaluasi PSBM 
Tahap II disimpulkan ternyata 

ada perluasan untuk penerapan 
PSBM, yakni sebanyak tujuh desa 
dan tiga kelurahan yang tersebar 
di lima kecamatan. “Untuk tiga 
kelurahan ini adalah Ciseureuh, 
Munjuljaya dan Sindangkasih 
akan melaksanakan PSBM hingga 
23 November 2020 mendatang,” 
ujar Ambu.

Kelurahan Nagri Kaler yang 
sebelumnya ikut PSBM dinyata-

kan sudah selesai. “Alhamdulillah 
di Nagri Kaler ada penurunan 
yang luar biasa. Saya ucapkan teri-
makasih kepada lurahnya yang su-
dah bekerja luar biasa dalam pen-
anganan pencegahan penyebaran 
Covid-19 sehingga angkanya bisa 
turun,” kata Ambu.

Kemudian, sambungnya, di Ke-
camatan Bungursari masih ada 
satu yaitu Desa Cibeuning. Di 

Kecamatan Babakancikao ada tiga 
desa, dan Kecamatan Pasawahan 
dua desa, yakni Lebakanyar dan 
Kertajaya.  “Adapun di Kecamatan 
Jatiluhur masih ada satu desa yaitu 
Kembang Kuning,” ucapnya.

Disingung terkait kasus men-
inggal, Ambu mengakui terjadi 
peningkatan. “Total hingga hari 
ini ada 33 pasien Covid-19 yang 
meninggal,” katanya.(add/ysp) 

PURWAKARTA-Pemerin-
tah Kabupaten Purwakarta 
terus berupaya melakukan 
penanganan dampak dari 
pandemi Covid-19, khusus-
nya dari sektor ekonomi. 
Upaya tersebut terus dire-
alisasikan, salah satunya 
melalui Dinas Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi (Disnaker-
trans) Purwakarta dengan 
m e l a k u k a n  p e l a t i h a n -
pelatihan kerja terhadap 
masyarakat terdampak pan-
demi Covid-19.

Bupati Purwakarta Anne 
Ratna Mustika mengatakan 
pelatihan kerja ini dikhusus-
k a n  u n t u k  m a s y a r a k a t 
Purwakarta yang terkena 
PHK ataupun dirumahkan 
dampak dari pandemi Covid-
19 selama 3 hari.

“Kita memberikan bebera-
pa pelatihan, yaitu pelatihan 
menjahit, pelatihan sablon 
atau digital printing dan 
lainnya,” Kata Anne setelah 
membuka pelatihan kerja di 
BLK Disnakertrans Purwa-
karta, Senin (09/11).

Dia sangat mengapresiasi 
langkah yang diambil oleh 
Disnakertrans yang meng-
gandeng Serikat Pekerja 
Seluruh Indonesia (SPSI) 
Purwakarta dalam upaya 
memulihkan perekonomian 
masyarakat di Kabupaten 
Purwakarta. “Terima kasih 
yang sebesar-besarnya ke-
pada seluruh jajaran Dis-
nakertrans Purwakarta dan 
juga serikat pekerja SPSI  
Kabupaten Purwakarta yang 
sampai hari ini terus mem-
berikan masukan, sehingga 
setiap langkah dan kebijakan 
yang kami buat dalam me-
nangani dampak dari Pan-
demi Covid-19 khususnya 
di sektor ekonomi bisa ber-
manfaat untuk masyarakat 
Purwakarta,” ucap Anne.

Kepala Bidang Penem-
patan Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Disnakertrans 
Purwakarta Tuti Gantini 

mengatakan, terhitung sejak 
bulan Januari sampai saat 
ini lebih dari 560 orang telah 
mengikuti pelatihan di BLK 
Disnakertrans Purwakarta.

“Untuk saat ini jumlah 
peserta 40 orang yang ter-
gabung dari SPSI,” katanya.

Ia menjelaskan selain mem-
berikan pelatihan, pihaknya 
juga memberikan bantuan 
berupa peralatan konveksi 
dan sablon printing. Hara-
pannya, setelah mengikuti 
pelatihan ini mereka bisa 
langsung berwirausaha.

“Untuk spesifikasinya, kita 

hanya menyediakan alat 
sesuai permintaan dan spek 
dari para peserta, jadi kita 
mengkonsentrasikan ke sa-
rana dan pra sarana nya saja. 
Jenis alatnya, mesin obras, 
mesin neci, mesin potong, 
bordir dan mesin zigzag 
masing-masing 2 unit, ke-
mudian mesin jarum 4 unit. 
Selanjutnya paket sablon 
printing, ada mesin sablon 
DTG, mesin printer ID Card, 
PC, meja mesin printer dan 
meja mesin press masing-
masing 1 unit,” Jelasnya.
(mas/ysp)

Klaster Perjalanan Penyumbang Kasus Tertinggi

Pemda Gandeng SPSI Pulihkan Ekonomi
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PenanGanan: Pemerintah Kabupaten Purwakarta terus berupaya 
melakukan penanganan dampak dari pandemi Covid-19, khususnya dari 
sektor ekonomi.

Kinerja 45 Anggota DPRD Dipertanyakan
2020 ini, secara demokra-
si masyarakat tentu boleh 
mengetahui hal itu,” harap-
nya.(mas/ysp)


